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حمليات � /إعالنات

رحمة :الخطر الخارجي �أ�سهل
من الداخلي الذي يتج ّلى بالف�ساد
رأى عضو كتلة لبنان الموحد النائب إميل رحمة أن «لبنان يتعرض لخطرين
داخلي وخارجي ،مشيرا ً الى أننا موجودون هنا بشفاعة شهداء الجيش
والمقاومة».
وخالل قداس في كنيسة سيدة المعونات ،لمناسة الذكرى السنوية األولى
إلقامة تمثال السيدة العذراء في بعلبك ،اعتبر رحمة أنّ «الخطر الخارجي أسهل
من الداخلي الذي يتجلى بالفساد في جسم الدولة».
مقصرون جميعا ً في هذا المجال الذي يتطلب اعادة الجسم
وأضاف« :نحن ّ
الى أصالته عبر الذهاب الى االصالح والجلوس على طاولة الحوار والمباشرة
بإزالة الفساد».

تج ّمع العلماء :هجرة ال�سوريين
�إلى �أوروبا مقدمة لتق�سيم �سورية
حذرت الهيئة اإلدارية في تجمع العلماء المسلمين ،من أن خطر الهجرة الضخمة
للشعب السوري إلى بلدان أوروبا والتي فاقت هجرة الفلسطينيين في العام 1948
تشكل مقدمة لتقسيم سورية.
وأك��دت في بيان بعد اجتماعها ،أن «األوض��اع التي تمر بها االمة اإلسالمية
ولبنان ،باتت تشكل خطرا ً على بقاء البلدين والمؤامرة التي عمل لها الصهاينة
وأميركا والتي كانت في السابق مشروعا ً لتقسيم األمة إلى دويالت صغيرة باتت
اليوم واقعا ً شبه متحقق ،ما يفرض على كل صاحب رأي أن يتصدى لهذا الخطر
الحقيقي» .وشددت على أن «خطر الهجرة الضخمة للشعب السوري إلى بلدان
أوروب��ا والتي فاقت هجرة الفلسطينيين في العام  1948تشكل مقدمة لتقسيم
سورية وجعل قسم منها جزءا ً من الكيان الغاصب ،وبالتالي فإن على العلماء
تبيان الحكم الشرعي بوجوب الصمود في أرض الوطن أو اإلنتقال داخله إلى
مناطق آمنة ،ال تركه إلى بالد الغربة التي تضيع فيها الهوية الوطنية والقومية
والدينية».
واعتبرت أن «سعي الكيان الصهيوني لفرض واقع التقسيم الزماني للمسجد
األقصى ،إن حصل ،سيكون مقدمة للتقسيم المكاني إن لم يكن االستيالء على كامل
المسجد ،ما يوجب على العالم اإلسالمي بل على كل حر أن يتصدى لهذا المشروع».
ورأت أن «التعرض للمرابطين داخل المسجد األقصى هو انتهاك لحقوق اإلنسان
بكل أبعاده ويجب على الدول اإلسالمية أن تبادر للضغط من خالل المنظمات
الدولية إليقاف هذه المهزلة».
واعتبرت أن خطة الوزير أكرم شهيب «هي خطة مقبولة كحل موقت على أن تبدأ
الحكومة من اليوم األول السعي إليجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة ال أن تؤجل
مرة أخرى» .وعزت الهيئة أهالي الحجاج الذين استشهدوا وهم يؤدون فريضة
الحج في مكة.

انتخابات نقابية
ق��رر المجلس التنفيذي مجتمعا ً إج��راء انتخابات اتحاد نقابات عمال
ومستخدمي صناعة الصلب والحديد والميكانيك والبالستيك في الجنوب كامل
اعضاء المجلس التنفيذي لإلتحاد بتاريخ  2015/9/25يوم الجمعة من
الساعة الواحدة ظهرا ً حتى الثانية بمقر النقابات صور البص.
وعلى كل من يريد الترشيح لإلنتخابات أن يتقدم بترشيحه حتى تاريخ
 2015/9/23واذا لم يكتمل النصاب تعاد اإلنتخابات بعد اسبوع من تاريخه
في نفس المكان والزمان بمن حضر.

قنابل يدوية تخرق الهدوء في عين الحلوة
واعت�صام للمطالبة بالتعوي�ض على المت�ض ّررين
عاش مخيم عين الحلوة ليلة من
التوتر والقلق ،بعدما سجل إلقاء 8
قنابل يدوية متفرقة مساء السبت
ف��ي م��ح��ي��ط ح��ي ط��ي��ط��ب��ا ،بستان
القدس ،عكبرا ،مفرق سوق الخضار
في الشارع الفوقاني تبعها اطالق
أع��ي��رة ن��اري��ة وم��ن دون أن يسجل
وق��وع إص��اب��ات ،حيث عملت القوة
األمنية المشتركة على فتح تحقيق
بالموضوع لمحاسبة المفتعلين
من أج��ل ع��دم تطور األم��ور وتثبيت
الهدوء ،فيما أبدت قيادات فلسطينية
تخوفها من عودة التوتر الى المخيم
ال��ذي ينعم بمرحلة ه��دوء نسبية
بعد االشتباكات األخيرة التي كان
ق��د شهدها ،بعدما نجحت القوى
الفلسطينية بتثبيت وق��ف اط�لاق
النار.
ومن جهة أخرى ،نظمت «المبادرة
الشعبية الفلسطينية» ول��ج��ان
القواطع واألحياء ،اعتصاما ً حاشدا ً
أمام سنترال البراق عند مفرق بستان
القدس في الشارع الفوقاني لمخيم
عين الحلوة ،تحت شعار «تحصين
االس���ت���ق���رار وت��ح��م��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة
واإلس����راع بتحقيق األم���ن للناس
وال��ت��ع��وي��ض ع��ل��ى ال��م��ت��ض��رري��ن»،
وذلك في إطار الخطوات التصعيدية
التي اتفق على القيام بها في اللقاء

الموسع الذي عقد في قاعة األسدي
قبل يومين.
ورف��ع المعتصمون الفتات جاء
في بعضها« :كفى متاجرة بدمائنا،
كفى قطعا ً ألرزاق��ن��ا ،كفى ترويعا ً
ألطفالنا»« ،أمن المخيم خط أحمر
ال يجوز التفريط به» ،و«األم��ن قبل
الرغيف».
وتخللت االعتصام كلمات لكل من:
أب��و فيصل مبارك باسم «المبادرة

الشعبية الفلسطينية» ،الناشط
الفلسطيني عاصف موسى باسم
«الحراك الجماهيري» ،وأم لؤي ميالي
باسم اب��ن��اء المخيم المتضررين،
الذين ش��ددوا على أهمية تحصين
الوضع األمني في المخيم ،ورفض
االقتتال مجددا ً ألي سبب ،واستنكار
إلقاء القنابل «اللقيطة» والمسارعة
إلى التعويض عن المتضررين جراء
االشتباكات األخيرة.

الأ�ساتذة الثانويون المتعاقدون من �أمام «التربية»:
لإلغاء المباراة المفتوحة وفتح الكلية لحفظ حقوقنا
في إطار مسلسل التحركات المطلبية الذي يكبر ككرة
الثلج ،نصب االساتذة الثانويون المتعاقدون خيمة امام
مبنى وزارة التربية لمطالبة الوزير الياس بو صعب
بفتح كلية التربية والغاء بدعة المباراة المفتوحة.
وح ّمل االساتذة النظام السياسي الطائفي مسؤولية
ما يحصل لهم ،متسائلين« :كيف يمكن لنظام غير
قادر على حل مشكلة النفايات ان يكون قادرا ً على حل
مشكلتنا؟
وس��أل االس��ات��ذة وزي��ر التربية« :م��ن أي��ن ستؤخذ
ساعات التعاقد الجديد؟ هل من االساتذة المتعاقدين

سابقاً؟ ولماذا ال تؤخذ من المالك؟ مضيفين« :اذا كان
االساتذة المتعاقدون ورثة الميليشيات وهم الراسبون
كما كان يقول بو صعب ،فلماذا قبل بإجراء المباريات
المفتوحة للتعاقد مع اساتذة جدد؟ لماذا مررت المباراة
المفتوحة؟ اين الوعود التي وعدتنا بها بما يتعلّق
بحقوقنا؟ من هنا نطالبك بإلغاء المباراة المفتوحة
وبفتح كلية التربية لحفظ حقوقنا في المالك التربوي».
وأكد األساتذة ان «ال مشكلة شخصية مع بو صعب
لكن مطالبنا إلغاء المباراة المفتوحة الطائفية ،قبض
مستحقاتنا ،وحقنا ببدل النقل واالستشفاء».

مالمح التحالف ( ...تتمة �ص)1
ه��ذا التقارب ال��روس��ي األلماني تقاطع م��ع التح ّوالت
األوروب���ي���ة ال��ت��ي جمعت إس��ب��ان��ي��ا وال��ن��م��س��ا وبريطانيا،
ويتوقع أن تض ّم المزيد لجهة التأكيد على التالقي مع
الموقف الروسي القائم على اعتبار الرئيس السوري بشار
أي محاولة لح ّل سياسي في
األسد الشريك األساسي في ّ
سورية ،بينما ال ي��زال اللقاء المرتقب لبدء المفاوضات
ح��ول اليمن ف��ي مسقط م��وض��ع ش��راك��ة وزي���ر خارجية
ُعمان سعيد بن علوي والمبعوث األممي إسماعيل ولد
شيخ أحمد لتذليل العقبات التي تعترض موعد األربعاء
المق ّرر لعقد اللقاء األول.
لبنان ال��ذي ع��اد إل��ى المر ّبع األول ف��ي ملف النفايات
تعبيرا ً عن مأزق الحكومة ،وضعفها وعدم جدية مك ّوناتها
في ترجمة مق ّرراتها ،فسقطت خطة الوزير أكرم شهيّب
مجددا ً في التجاذب السياسي ،ع��اش على إيقاع األنباء
التي راف��ق��ت وف��اة العميل أن��ط��وان لحد ضغطا ً سياسيا ً
وشعبيا ً استباقيا ً لمنع مساعي دفن جثة لحد في لبنان
الذي طالبت الكثير من القوى السياسية سابقا ً بإسقاط
الجنسية اللبنانية عنه ،وبقيت المماطلة حتى طوى النسيان
القضية ،وبدا من مؤشرات هذه الضغوط نية العديد من
التج ّمعات الشعبية والسياسية النزول إلى الشارع لمنع
أي سماح بنقل الجثة عن طريق مطار بيروت ،وصدرت
ّ
دع��وات متعدّدة إل��ى احتجاجات تحذيرية قد تتزايد إذا
ظهرت مؤشرات عملية على السير بخيار نقل الجثة إلى
لبنان لدفنها.
سياسيا ً يتجه الوضع عشية الحوار المرتقب أن تعقد
جلسته المقبلة يوم األربعاء المقبل إلى المزيد من التصعيد،
بعدما تردّدت معلومات عن رفض تيار المستقبل اقتراح
ترفيع اثني عشر من العمداء في الجيش إل��ى رتبة لواء
من ضمنهم العميد شامل روك��ز مرشح العماد ميشال
عون لقيادة الجيش ،بما يفتح باب بقائه في الخدمة إلى
حين نهاية الوالية الممدّدة لقائد الجيش الحالي العماد
جان قهوجي ،وبالتالي منح روك��ز فرص التعيين كقائد
للجيش في مناخ مختلف ،ووفقا ً لمصادر متابعة فإنّ هذا
يفسر التصعيد ال��ذي أظهرته مواقف حزب الله
الرفض ّ
بربط التفاؤل بالحوار بقدرته على تأمين انتخاب رئيس
يمثل األكثرية المسيحية ،أو ال��ذه��اب إل��ى إق���رار قانون
انتخابات نيابية ومنه إل��ى انتخاب مجلس جديد وفقا ً
لقانون النسبية يتولى انتخاب الرئيس ،كما رأت المصادر
في موقف «المستقبل» الذي رفض تمرير تفاهم يضمن
بقاء العميد روكز في قلب المؤسسة العسكرية سببا ً لما
تس ّرب عن نية العماد عون التلويح باالنسحاب من الحوار
تحت شعار «إذا كنتم ال تريدون شراكتنا فلماذا نمنحكم
بحضورنا شهادتنا بأنكم شركاء»؟

الحكومة رمت طابة خطة شهيب
من دون أن تتوقع النتائج

ويبدو أن ملف النفايات سيكون أحد أكثر عناوين المواجهة
استمرارا ً في هذه المرحلة ،وأن أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة
في ملف النفايات بظل الواقع الحالي والتوازنات ،قدمته بكثير من
الثغرات من التمديد لمطمر الناعمة سبعة أيام والغطاء السياسي
للمطامر العشوائية في عكار والمصنع وبرج حمود وصيدا من
دون أن تأخذ في االعتبار جغرافية المناطق .قد تكون المبررات
موضوعية ،غير أن الهدف البعيد هو إع��ادة إحياء سوكلين،
فالحكومة رمت الطابة من دون أن تتوقع النتائج.
وأكد وزير االعالم رمزي جريج لـ»البناء» «أن خطة وزير الزراعة
أكرم شهيب للنفايات لم تقر من قبل الحكومة إال بعد موافقة القوى
السياسية عليها ومشاورات سياسية سبقت الجلسة» ،الفتا ً الى
أنه من المعيب عدم تنفيذها ،إال إذا كانت الغاية من ذلك عرقلة
عمل الحكومة ،وعندها ال جدوى من بقاء مجلس الوزراء» .وسأل
جريج« :لماذا ال يتم االعتراض من «الحراك الشعبي» واألهالي

على المكبات العشوائية ،إنما على المطامر الصحية».
وقال« :ال يشكل المطمر في منطقة المصنع أي ضرر على المياه
الجوفية وأن مطمر س��رار أقر في الحكومة بعد موافقة القوى
السياسية في عكار وأصحاب العقارات هناك».
وإذ أش��ار جريج إل��ى «أن وض��ع النفايات المهترئ يمنع
ترحيلها» ،لفت إلى أنه ال يمكن فرزها بعد عشرين يوماً ،لكن في
المرحلة المقبلة سيتم فرزها عند الكنس قبل نقلها إلى المطامر».

درباس :الحراك الشعبي
من مظاهر تحلل الدولة

وقال وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ»البناء» :هل
يعلم المعتصمون أن مطمر المصنع هو مكب تحرق فيه النفايات
من قبل أهالي المنطقة ،وهل يعلم هؤالء أيضا ً أن مطمر سرار هو
مكب يلوث عكار كما هو حالياً» ،الفتا ً الى «أن خطة شهيب ستجعل
من مطمر سرار مطمرا ً بمواصفات بيئية وصحية ،وأنه لن يبدأ
العمل بهذه المطامر إال بالتنسيق مع البلديات والجمعيات وأن
النفايات الجديدة ستفرز في مركزي الكرنتينا والعمروسية قبل
نقلها».
وسأل« :هل يريد هذا «الحراك المدني» أن نرمي النفايات في
البحر أو أن نستعيض بها عن الزفت لنعبد الطرقات»؟ ولماذا لم
َ
يتباك هؤالء يوما ً على المكبات العشوائية الموجودة في المصنع
وسرار وغيرهما من المكبات»؟ وشدد على «أنه ال يعول على هذا
الحراك الشعبي ويعتبره مسيسا ً ومن مظاهر تحلل الدولة».
في المقابل ،اعتبرت لجنة متابعة حراك  29آب أن ايجابيات
الخطة لم تكن إال خدعة لتضليل الرأي العام .
وأشارت اللجنة في مؤتمر صحافي إلى أن الخطة عادت لتعتمد
على المطامر من دون فرز وكأن الحكومة لم تتعلم من تجربة مطمر
الناعمة القاسية ،مشيرة الى أن اختيار المطامر بالخطة يستهدف
المناطق األكثر إهماال ً وفقرا ً مقابل رشوتها.
وردّت لجنة خبراء إدارة أزم��ة النفايات على بيان الحراك
المدني السبت فأوضحت أ ّنه وفي المرحلة االنتقالية ،لن يبدأ
العمل في أي من المواقع المقترحة قبل الخوض في مسار
تشاركي مع البلديات والجمعيات في المنطقة المعنية ،متعهدة
مفصلة حول اإلج��راءات االحترازية
بتقديم شروحات إضافية
ّ
الهندسية والبيئية لكي تكون المطامر الصحية تراعي المعايير
والمواصفات المعتمدة.

عون مترقب لطريقة التعاطي
مع العنوان الرئاسي

أما على صعيد طاولة الحوار التي تلتئم عند الثانية عشرة
ظهر األربعاء في ساحة النجمة ،ويسبقها حوار عين التينة بين
حزب الله وتيار المستقبل فلن تكون أفضل من الجلسة األولى.
وعلمت «البناء» أن رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال
عون مترقب لطريقة التعاطي مع العنوان الرئاسي كعنوان وحيد
في ظل تشبث تيار المستقبل وحزب الكتائب بتكرار المعزوفة
نفسها بأن ال نقاش في أي بند قبل االنتهاء من الملف الرئاسي
واعتماد التهديد باالنسحاب وسيلة لعدم البحث في أي بند آخر
من جدول األعمال الذي يراعي جميع االطراف.
وتتجه األنظار إلى أجندة جلسة بعد غد من الحوار وطريقة
إدارة الرئيس نبيه بري لها ،فالعماد عون لن يقبل أن تبقى هيئة
الحوار أسيرة لعنوان واحد طريقه مسدود.
وأكدت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» أن جلسات الحوار
ستأخذ وقتا ً طويالً فهي مرتبطة بالمرحلة االنتقالية التي يتحدث
عنها الرئيس بري دائما ً والتي يجب العمل خاللها على حماية
البلد « ،مشيرة إلى «أن هذا السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس
بري إلى العزف عن االجتماعات اليومية ألنها ستكون استنزافا ً
للحوار» .وشددت المصادر على «أنه ال يمكن من الناحية العملية
حصر النقاش بالملف الرئاسي إنما بالطبع سيتم االنتقال إلى بند
آخر من بنود جدول األعمال».

حزب الله مع الجنرال
بأولوية قانون االنتخاب

وفي السياق ،كان الفتا ً أمس تأكيد حزب الله على ضرورة إقرار
قانون انتخابي جديد .ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد إلى «أن االتفاق على رئيس للجمهورية ،يبدو متعذرا ً
في المرحلة الراهنة ،إذا لم يجمع الحاضرون على المرشح
األكثري للمسيحيين» ،داعيا ً «إذا ً لنفكر في الطريق اآلخر ،فعادة

إذا تعقدت األمور ،تذهب المجتمعات والدول إلى تغيير الوجوه
السياسية ،عبر استحداث قانون انتخابي يعدل من التمثيل
الشعبي ،وإدخ��ال دم جديد إلى الحياة السياسية وخصوصا ً
البرلمانية» .ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش «أن المدخل السليم والصحيح واألس��اس للمحاسبة
الحقيقية هو إقرار قانون انتخابات يم ّكن المواطن من محاسبة
المسؤول بعيدا ً عن العصبيات الطائفية والمذهبية أو المناطقية،
يفصل على أساس هذا الزعيم أو
وأما إذا بقي قانون االنتخابات ّ
ذاك ،فيكون عبثا ً محاولة البعض تغيير هذا النظام السياسي».
وجدد النائب علي فياض تأييد حزب الله لترشيح العماد عون
لرئاسة الجمهورية ،معتبرا ً «أن هذا الموقف طبيعي نظرا ً لحيثية
عون الشعبية وبسبب قوته التمثيلية ومصداقيته الوطنية»،
متسائالً عن «سبب رفض الفريق اآلخر للنظام االنتخابي النسبي،
الذي من نتائجه على المستوى الوطني انه سيفتح الباب أمام
مزيد من االستقرار السياسي وإطالق ديناميات اإلصالح التي
ينتظرها اللبنانيون».
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن حزب الله يسير مع
الجنرال عون بأولوية قانون االنتخاب كمدخل طبيعي لحل األزمة
السياسية على حساب ما يراه آخرون أن االنتخابات الرئاسية من
المجلس الحالي هي الحل .وتشدد المصادر على «أن حزب الله
أكثر تمسكا ً بالوصول إلى قانون انتخابي على أساس النسبية
يكون معبرا ً إلى تفعيل عمل المؤسسات» .ولفتت المصادر الى
«أن تصريحات نواب حزب الله في عطلة األسبوع تدل إلى أن آلية
االنتقال من العنوان الرئاسي إلى العنوان االنتخابي هي السؤال
الكبير الذي يواجه طاولة الحوار المقبلة».
وأعرب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في اليوم
الثالث من زيارته لقرى قضاء عاليه عن قلقه من عدم االكتراث
بموضوع رئاسة الجمهورية ،وتمنى من دارة النائب طالل أرسالن
في خلدة أن تعيش الجماعة السياسية تماما ً كما يعيش الشعب
اللبناني ،آمالً أن تعود القيادات إلى طاولة الحوار ،وتضع أمامها
لبنان اوالً ،فتبحث عن مخرج لألزمة العظيمة ،التي يعيشها بلدنا
وهي الفراغ الرئاسي».

وا�شنطن بين الت�سويات ( ...تتمة �ص)1
من القوات الروسية المتواجدة في سورية ،رسالة
قوة ال تستهدف مجموعات تنظيم «القاعدة» بقدر
ما هي رسائل إلى دول مج ّهزة بسالح صواريخ
ومدفعية ثقيلة ،وب��م��واك��ب��ة ه��ذا قصف إعالمي
روس���ي م��رك��ز ع��ن��وان��ه ال ح�� ّل سياسيا ً م��ن دون
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ،وال ح��رب على
اإلره���اب ال تكون ال��دول��ة السورية بمؤسساتها
قاعدة االنطالق لها ومحور التحالفات حولها.
 ت���ض���ع إي��������ران ك����� ّل ق����درات����ه����ا ال��س��ي��اس��ي��ةوالديبلوماسية لفتح الثغرات في ج��دار التصعيد
وتسهيل انخراط المزيد من دول المنطقة والعالم
ف��ي مساعي ح�� ّل سياسي س���وري ،يشكل نقطة
انطالق لتراجع الدول القريبة والبعيدة التي تو ّرطت
بمواقف وإج����راءات عدائية ض�� ّد سورية عن هذه
اإلجراءات بعدما بات الجرح السوري النازف سببا ً
ألزمات تتخطى أضرارها حدود سورية باعتراف
ك�� ّل ال��ع��ال��م ،وت��ض��ع إي���ران م��ن جهة مقابلة ثقلها
المادي البشري واالقتصادي والعسكري لتوصل
رسالة إلى المعنيين بأنّ سقوط سورية وإسقاطها
ممنوعات وخطوط أمن قومي إيراني ،وتتصرف
إيران على رغم ك ّل ذلك بعد التفاهم النووي كدولة
عظمى تتح ّمل مسؤولياتها ف��ي بناء االستقرار
اإلقليمي ،وتؤكد انفتاحها على ك ّل األطراف الفاعلة
في المنطقة باستثناء «إسرائيل» ،وال تتردّد في منح
تركيا والسعودية الفرص المناسبة للنزول عن

المجتمع المدني تمظهرات مختلفة
تبعا ً للمستوى االجتماعي

وفي سياق آخر ،أبرز حراك حملة «جايي التغيير» الذي نظم
يوما ً على الرصيف في «الزيتونة ب��اي» ،تحت شعار «كرمال
نرجع نفتح شط البحر واألم�لاك العامة لكل الناس ،وخاصة
الفقراء» أن المجتمع المدني هو طبقات ،كل طبقة لها نظرتها،
فهو تمظهرات مختلفة تبعا ً للمستوى االجتماعي والطبقي.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن الفئة التي رفضت
تحرك الشبان أمام الزيتونة باي هي ضد التعرض للرأسمالية
الحريرية السياسية ،فاألمالك البحرية العامة التي تحولت إلى
خاصة هي متنفس لثراهم».
ولفتت المصادر إل��ى أن تحرك ه��ذه الفئة لم يكن يوما ً من
أجل محاربة الفساد أو من أجل استرجاع االمالك المسروقة من
الشعب ،إنما بهدف الضغط بإيعاز استخباراتي غربي النتخاب
رئيس فشل في شكل واض��ح بعد جمعة ع��ون في  4أيلول».
وشددت المصادر على «أن تظاهرة الزيتونة باي أطلقت دينامية
بالشارع مستقلة عن تحرك السفارة األميركية الذي بدأت قوة
دفعه تتراخى وهذا ما يزعج هؤالء».

في حلقة الغد :ماذا عن «إسرائيل» وأوروبا وكيف
ستتصرف أميركا؟

ناصر قنديل

الحرب الباردة( ...تتمة �ص)1
ل��ـ ِ «المعارضة السورية المعتدلة» على األرض بفعل
تنظيمي «داعش» و«النصرة» وغيرهما المدعومة من طرف
حلفاء أميركا اإلقليميين وال سيما تركيا األطلسية.
ك ّل ذلك من أجل منع الجيش السوري من بسط سيطرة
دمشق على مناطق التم ّرد من جهة وضبط توسع «داعش»
من جهة أخرى ،فتبقى واشنطن في موقع القدرة على الهيمنة
سياسيا ً وميدانيا ً على نح ٍو يم ّكنها من تنفيذ مخططها
الجيوسياسي اإلقليمي الرامي إلى حماية مصالحها وتعزيز
أمن حلفائها اإلقليميين وال سيما «إسرائيل».
تمد ُد «داعش» في ك ّل من العراق وسورية بالتزامن مع
مباشرة طيران «التحالف الدولي» ضرباته الجوية ضدّه ما
عزز شكوك الروس واإليرانيين بأنّ غاية نشاطه هي تغطية
استمرار الدعم البشري والعسكري لتنظيمات اإلرهاب عبر
الحدود التركية المفتوحة لمصلحتها.
دع ُم واشنطن لحرب السعودية على اليمن وسط اتهامات
إليران بأنها متو ّرطة في دعم الحوثيين وسائر معارضي
حكومة عبد ربه منصور هادي.
تهدي ُد قيادة «التحالف الدولي لمواجهة اإلرهاب» ،وهي
ّ
بقضها وقضيضها ،جماعة «الحشد الشعبي»
أميركية
العراقية بضربها ج��وا ً إذا ما حاولت مشاركة الجيش
العراقي حملته لتحرير مدينة الرمادي ،عاصمة محافظة
األنبار ،من «داعش».
سكوتُ واشنطن على قيام حكومة بنيامين نتنياهو
بمضاعفة عمليات االستيطان في القدس والضفة الغربية
واعتقال عشرات الفلسطينيين يوميا ً ممن يقاومون االحتالل
مدنيا ً وسلمياً.
فسرتها موسكو ،كما
ك ّل هذه الواقعات والتطورات ّ
طهران ،بأنها أج��زاء من مخطط أميركي متكامل إلعادة
ترتيب المنطقة بغية ص ّد النفوذ الروسي واإليراني على
نح ٍو يقود إلى تقسيم سورية إلى ثالثة أو أربعة كيانات
ومثلها العراق ،وإلى تصفية قضية فلسطين أيضاً.
سواء كانت موسكو وطهران ُمصيبتين أو مغاليتين في
شكوكهما وفي قراءتهما لنيات واشنطن وسياستها ،فقد
اتخذتا ،منفردتين أو مجتمعتين ،سلسلة تدابير سياسية
وعسكرية ذات دالل��ة استراتيجية .فقد ح ّركت موسكو
مزيدا ً من قطع أسطولها البحري باتجاه الشواطئ السورية
شرق البحر المتوسط ،وأنزلت وحدات من مغاوير البحر
في محيط قاعدتها البحرية في طرطوس ،وأنشأت قاعدة
جوية في طرف مطار حميميم (مطار باسل األسد) ،وأفرجت
عن مقادير كبيرة من الصواريخ كان جرى التعاقد في
شأنها إالّ أنها ج ّمدت شحنها العام  2013مراعا ًة منها لبدء
التحضير لمؤتمر جنيف – ،2وأعلنت صراح ًة بلسان وزير
خارجيتها الف��روف بأنّ تزويد سورية بالسالح والعتاد
لمقاومة اإلرهاب ليس سراً ،وأنها عازمة على االستمرار في
ذلك أيا ً كانت ردود الفعل.
من جهتها أعلنت إيران بلسان مرشدها األعلى السيد علي
خامنئي أنها لن تفاوض الواليات المتحدة إالّ في شأن تنفيذ
االتفاق النووي ،ذلك أنها تعتبرها معادية في سياستها
وتحركاتها لها ولحفائها وال سيما العراق وسورية وقوى
المقاومة اللبنانية والفلسطينية .في سياق تناقض أهدافها
ومصالحها مع الواليات المتحدة ،وإزاء تصعيد «داعش»
و«النصرة» عملياتهما اإلرهابية في المنطقة عموماً ،قامت
طهران بمضاعفة دعمها لسورية ماليا ً وعسكرياً ،وتجلّى
ذلك أكثر ما يكون بقوات من الحرس الثوري جرى نشرها

في مواقع حساسة.
في موازاة هذه التطورات ،نشأ تح ّد كبير وخطير تناول
ويتناول بتداعياته ومفاعيله دوال ً عدّة في الشرق األوسط
كما ف��ي أوروب���ا .ذل��ك أن ع��ش��رات اآلالف م��ن السوريين
والليبيين ومجاميع من جنسيات أخرى عربية وأفريقية
ركبوا البحر وي ّمموا وجوههم شطر إيطاليا واليونان بقصد
االنتقال منها إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا بقصد
اللجوء .هذه الهجرة الجماعية الهائلة تسبّبت بكارثة
بشرية واجتماعية ال تق ّل عنها هوال ً بعدما َف َقد األلوف منهم
في قوارب الموت حياتهم عبر المتوسط ،وقاسى األلوف
أيضا ً ّ
ذل االحتجاز على حدود دول رافضة لوجودهم وحتى
لعبورهم أراضيها .وإذ تص ّرفت المستشارة األلمانية
ميركل بحزم مع حلفائها في االتحاد األوروبي بغية تقاسم
اآلالف من هؤالء المهاجرين ،فقد حملت الكارثة رؤساء دول
أوروبية عدة ،بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإلى ح ّد ما
رئيس وزراء بريطانيا ،إلى إعادة النظر بسياستها الم ّتبعة
حيال سورية وال سيما لجهة القول بأنّ ال دور للرئيس األسد
في مستقبل بالده.
إذا تطورت ردود فعل دول أوروب��ا المعانية من تدفق
الالجئين السوريين وغيرهم إلى اعتماد مواقف معلنة قائمة
على أساس أنّ «داعش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية
هي المسؤولة عن تهجير مواطني سورية والعراق وليبيا
وغيرها إلى أوروبا ،فإنّ سياسة دولها في المستقبل تجاه
سورية ستتميّز بمرونة أكثر وبالتالي يصبح التفاوض مع
حكومة الرئيس األسد أمرا ً مقبوال ً وربما مطلوبا ً ودافعا ً فاعالً
الستعجال انعقاد مؤتمر جنيف – .3
غير أن س���ؤاال ً مفتاحيا ً ي��ط��رح نفسه بعد ك�� ّل هذه
التطورات :م��اذا سيكون موقف ال��والي��ات المتحدة؟ هل
تتأثر بموقف حليفاتها األوروب��ي��ات فتليّن موقفها من
حكومة األسد وتضغط على حلفائها اإلقليميين ،وال سيما
تركيا ،لوقف دعم تنظيمات «داعش» و«النصرة» وبالتالي
مباشرة مفاوضات جدّية لتسوية ال��ن��زاع ال��دم��وي في
سورية سياسيا ً في جنيف  -3أو غيره؟ أم تراها تتأثر
بموقف «إسرائيل» المعادي إليران ولقوى المقاومة العربية
في فلسطين ولبنان ،فتستجيب إل��ى تحريض منظمة
«إيباك» والمعارضة الجمهورية في الكونغرس ،الداعيتين
للتمسك بمخططها القديم  -الجديد في مواجهة إيران وقوى
المقاومة العربية وبالتالي التشدّد مع روسيا ،نصيرة إيران
والداعمة الرئيسة لسورية في حربها ض ّد اإلرهاب؟
ه��ام��ش ال��م��ن��اورة أم���ام أوب��ام��ا م��ح��دود .صحيح أنه
سيتق ّوى كثيرا ً بنجاة االتفاق النووي من براثن معارضيه
الجمهوريين في الكونغرس ،إالّ أنه سيبقى مضطرا ً إلى
مراعاة مصالح حزبه الديمقراطي الذي يواجه استحقاقين
مه ّمين :االنتخابات التشريعية المقبلة ،وانتخابات الرئاسة
في العام المقبل .هذان االستحقاقان يمليان عليه مراعاة
قوى اليمين المحافظ وأصدقاء «إسرائيل» في الكونغرس
وبين جمهور الناخبين في آن.
في هذه األثناء ،يتجدّد الصراع بين واشنطن وموسكو
ببطء لكن بثبات ،وتجد روس��ي��ا ،كما إي���ران ،نفسيهما
مضطرتين إل��ى تصعيد دعمهما السياسي والعسكري
لسورية لتمكينها م��ن مواجهة «داع���ش» و«النصرة»
وأمثالهما من التنظيمات التي باتت أدوات ساخنة في حرب
باردة قابلة للتصعيد.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية

فيتو نهائي من «المستقبل»
على ترقية روكز

في سياق آخ��ر ،أك��دت مصادر عليمة لـ«البناء» «أن التيار
الوطني الحر يترقب بحذر شديد مسار التسوية المتعلقة
بالترقيات ،ال سيما بعدما س ّربت مصادر من تيار المستقبل في
شكل التفافي أنّ «المستقبل» وضع فيتو نهائيا ً ال رجوع عنه
على البحث في ملف التعيينات األمنية والعسكرية ،ما يعني
أن البحث في ترقية العميد شامل روكز ،الذي يحال إلى التقاعد
في  15تشرين األول ،بات أم��را ً مستبعداً ،وهذا االستبعاد من
شأنه أن ينسف كل األجواء التفاؤلية التي تحدثت عن تسوية
مثلثة األضالع تشمل ملف النفايات وملف عمل الحكومة وملف
التعيينات العسكرية».
إلى ذلك تجري عملية التسليم والتسلم لرئاسة التيار الوطني
الحر بين العماد والوزير جبران باسيل في  20من الشهر الجاري
في مسرح البالتيا في جونيه.

شجرة التصعيد والحرب وسقوفها العالية.
 فيما تذهب تركيا إل��ى انتخاباتها التي تبدونتائجها واض��ح��ة مسبقا ً بعجز ح��زب «اإلخ���وان
المسلمين» عن رسم السياسة الخارجية التركية
وخ���ص���وص���ا ً م���واص���ل���ة س��ي��اس��ة ال���ح���رب على
س��وري��ة ،تتهيأ ك�� ّل م��ن ال��س��ع��ودي��ة و«إسرائيل»
لمالقاة االستحقاق ال��س��وري بالمزيد من القلق
واالستعداد لمواجهة من نوع آخر ،بدالً من التأقلم
م��ع المتغيّرات التي افتتح عهدها التفاهم حول
الملف النووي اإليراني ،فالسعودية المتأرجحة
بين السعي لإلمساك باليمن ،إذا تمكنت من ذلك،
وبين الدخول في تسوية ال تتعدّى كونها هدنة
طويلة ،تضع أولويتها مواصلة الحرب في وجه
إي��ران عبر سورية ،وتتحدّث عن التف ّرغ لفرض
م��ا ت��س�� ّم��ي��ه ع��اص��ف��ة ح���زم ت��س��ت��ه��دف��ه��ا ،وتحشد
ال��ج��م��اع��ات المسلحة م��ن ك��� ّل أن��ح��اء ال��ع��ال��م لهذا
الغرض ،وتعتبر الخروج من االستحقاق اليمني
كليا ً عبر خطة السيطرة أو ج��زئ��ي��ا ً عبر مخرج
التسوية والهدنة ،فرصة للتف ّرغ نحو سورية،
وتنظر إلى الرسائل الروسية واإليرانية باعتبارها
استباقا ً لهذا التف ّرغ.


وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مديرية الواردات
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واألجور  -المكلفين الواردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت  -كورنيش النهر  -مبنى وزارة المالية  -الطابق االرضي لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار
إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني التابع لوزارة المالية.
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

محمود حسن عيتاني

61309

LB150921248RR

2015/07/27

2015/08/13

سعد الدين حسن عيتاني

61312

RR150921251LB

2015/07/27

2015/08/13

نبيل سليمان صالحة

83460

RR150921185LB

2015/07/28

2015/08/13

خالد بهيج الباشا

393268

RR150921075LB

2015/07/27

2015/08/13

عبد السالم عدنان المغربي المريني

400741

RR150921115LB

2015/07/28

2015/08/13

عزت احمد شاتيال

1125213

RR150921203LB

2015/07/28

2015/08/13

رشيد خليل شبل الهاشم

471493

RR150921282LB

2015/07/30

2015/08/13

عصام داود سليم

474807

RR150921146LB

2015/07/30

2015/08/13

ريما سعد بخاش /الرشيد

560151

RR150921132LB

2015/07/30

2015/08/13

ناصر رفيق غدار

1246058

RR150921407LB

2015/07/30

2015/08/13

فرح زياد غالييني

1251523

RR150921512LB

2015/07/30

2015/08/13

روال حسين عاصي

106646

RR150921662LB

2015/08/03

2015/08/13

انطوانيت ميشال شاوي

393136

RR150921089LB

2015/07/30

2015/08/13

مازن خالد التامر

545674

RR150921305LB

2015/08/05

2015/08/13

علي محمد رمال

587400

RR150921469LB

2015/08/03

2015/08/13

وسام عفيف ابو عدال

596164

RR150921438LB

2015/08/05

2015/08/13

الياس توفيق داود

925560

RR150921322LB

2015/08/03

2015/08/13

زينا هنري خليل

974134

RR150921336LB

2015/08/04

2015/08/13

باسكال جوزيف هاشم

1157516

RR150921526LB

2015/08/04

2015/08/13

عقيل قاسم ايوب

1312939

RR150921835LB

2015/08/07

2015/08/13

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
1703

